
FUNDACIÓ BARCELONA EDUCATION IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BEST) 

 
MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS 

DE L’EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017 
 

 
 
NOTA 1. NATURALESA I ACTIVITATS 
La Fundació Barcelona Education in Science and Technology  (d’ara en endavant la Fundació): 

va ser constituïda el 12 de juliol del 2017, davant la notària de l’Il·lustre Col·legi Notarial de 

Catalunya, Sra. Maria-Isabel Gabarró Miquel, amb número del seu protocol 1.735. 
 

La Fundació ha estat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en 

data 18 de desembre de 2017, amb el número de registre 3040. 

 

La Fundació ha estat constituïda per un període de temps indefinit, tenint caràcter privat.  

 

Els seus estatuts s’adapten a les exigències de la Llei de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya i actua sota el Protectorat d’aquesta.  
 

La Fundació té el seu domicili a Avinguda Diagonal, 579, 3ª planta (Barcelona), desenvolupant 

les seves funcions principals dins del territori format per Catalunya, sense perjudici a la seva 

actuació en la resta del territori espanyol i en altres països.  

 

El Patronat es l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i 

assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats 
fundacionals. 

 

La Fundació té per objecte fundacional: 

a) L'afavoriment de la formació universitària d'excel·lència, en especial les col·laboracions 

interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una alta 

capacitació professional i tècnica així com identificar, atraure i promoure el talent d'estudiants 

amb proves intel·lectuals i d'esforç.  

 
b) Contribuir a la formació d'excel·lència dins l'àmbit del sistema universitari català. 

 

c) Potenciar la formació i ocupabilitat de professionals amb una capacitació excel·lent. 

 

d) Millorar el grau de competitivitat econòmica en el territori mitjançant la incorporació del talent 

internacional.  

 



FUNDACIÓ BARCELONA EDUCATION IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BEST) 

 
MEMÒRIA  DELS COMPTES ANUALS 

DE L‘EXERCICI TANCAT A  31 DE DESEMBRE DE 2017 
 

 

2 
 

e) Generar un fons patrimonial mitjançant les aportacions de les empreses amb la finalitat de 

finançar, amb els seus rendiments, les activitats pròpies de la Fundació que siguin autoritzades 

pel seu patronat. 

 
Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació té previst desenvolupar les 

activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres 

entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.  

 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Imatge fidel 
En compliment de la legislació vigent, el Patronat Executiu de la Fundació ha formulat els 

comptes anuals adjunts amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i dels excedents o dèficits generat en el exercici 2017, i dels canvis en el patrimoni net 

corresponents al exercici anual acabat el 31 de desembre de 2017, conforme a les disposicions 
legals en matèria comptable d’acord amb el Decret 259/2008 pel qual s’aprova el Pla sectorial 

de comptabilitat de les fundacions i associacions. 

 

Principis comptables 
Els esmentats comptes anuals han estat preparats d’acord amb els principis comptables 

generalment acceptats, a partir dels registres auxiliars de comptabilitat. El Patronat estima que 

els comptes anuals de l’exercici 2017 s’aprovaran sense variacions significatives. 
 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
Per la formulació dels Comptes Anuals s’han realitzat determinades estimacions i judicis en 

relació amb el futur. Per la seva quantificació s’ha tingut en compte l’experiència històrica i altres 

factors, en particular, les expectatives de successos futurs que es puguin preveure raonablement 

sota les circumstàncies actuals. 

 

No existeixen dubtes raonables sobre el funcionament normal de la Fundació, pel que els 
Comptes anuals han estat formulats aplicant en sentit estricte el principi d’empresa en 

funcionament. 

 
Comparació de la informació 
Donat que la Fundació s’ha constituït durant aquest exercici, els comptes no poden ser 

comparats amb els de l’exercici anterior. 
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Elements aplegats en diverses partides 
En compliment de la normativa vigent, no s’han segregat ni agrupat elements o partides del 

balanç de situació, ni del compte de pèrdues i guanys, ni del estat de canvis en el patrimoni net, 

en formes diferents a les estructures normatives establertes. 
 
Canvis de criteris comptables 
La Fundació no ha realitzat en el present exercici canvis en criteris comptables. 

 

Correcció d’errors. 
No s’han practicat ajustaments per correcció d’error realitzats en l’exercici. 

 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 
Durant l'exercici 2017 la Fundació ha obtingut una pèrdua després d'impostos corresponent a 

16.449,86€. 

 
NOTA 4. PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ APLICADES 
Els comptes anuals adjunts han estat formulats d’acord amb els principis comptables i normes 

de valoració i classificació generalment acceptats. Els principals son els següents: 
 

Reconeixements d’ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix 

el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 

que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ells. 

 
Immobilitzat intangible y material 
Per al reconeixement inicial d’un Immobilitzat de naturalesa Intangible, la Fundació comprova 

específicament que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de registre o reconeixement 

comptable existents en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, es compleixi el criteri 

d’identificabilitat de la NRV 5 del Pla General Comptable vigent. 

 

La Fundació reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d’aquests 

actius amb origen en la seva deterioració. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per 
deterioració d’aquests actius i, si procedeix, de les recuperacions de les pèrdues per deterioració 

registrades en exercicis anteriors, són similars a les aplicades per als actius materials.  
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Els actius intangibles s’amortitzen linealment en funció dels anys de vida útil estimada, 

actualment la vida útil és considera que són deu anys. 

 

No existeix fons de comerç en l’Actiu de la Fundació. 

 
Els elements del immobilitzat material es valoren pel seu preu d’adquisició o cost de producció, 

menys l’amortització acumulada i menys l’import de les pèrdues per deteriorament reconegudes. 

L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció 

de la vida útil dels respectius béns, i tenint en compte, les pèrdues per deteriorament 

reconegudes. 

 

Els costos de renovació, ampliació i millora dels bens del immobilitzat material s’incorporen al 

actiu com a més valor de despesa, donant de baixa el valor comptable dels elements que hagin 
estat substituïts. 

 

Les despeses de manteniment i reparació de l’immobilitzat material que no milloren el seu ús o 

no amplien la seva vida útil, es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el moment en què 

es produeixen 

 

Inversions Immobiliàries 
La Fundació no té immobles destinats a l’obtenció d’ingressos per arrendament.  

 
Arrendaments 
Arrendaments financers 

La Fundació no té cap acord signat que es pugui qualificar com a arrendament financer.  

 

Arrendaments operatius 

La Fundació no és arrendatària de cap actiu. 
 

Instruments financers 
La Fundació presenta la informació considerant la naturalesa dels instruments financers i les 

categories establertes en la norma de registre i valoració 10 a.: 

 

Partides a cobrar i a pagar 

Inclouen els actius i passius financers originats per a la venda i prestació de serveis, fruit de les 

operacions que li son pròpies per a desenvolupar la seva activitat. 
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Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que és el preu de la transacció. Amb posterioritat 

i en la mesura en què el seu import s’espera recuperar en el curt termini, es valoren per el seu 

valor nominal. 

 

Les pèrdues per deteriorament corresponen a la diferència entre el seu valor en llibres i el valor 
de fluxos d’efectiu que s’espera recuperar.   

 

Fiances lliurades 
Aquestes es registren per el seu import desemborsat. No es considera necessari realitzar el 

descompte de fluxos d’efectiu, si el seu efecte no és significatiu. Al tancament de l’exercici no té 

registrat cap import en concepte de fiances. 
  
Subvencions, donacions i llegats rebuts 
Les subvencions de capital no reintegrables així com les donacions i llegats, es valoren pel valor 

raonable de l’import concedit o del bé rebut. Es comptabilitzen inicialment com a ingressos 

directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a 

ingressos sobre una base racional i sistemàtica de forma correlacionada amb les despeses 

derivades de la subvenció, donació o llegat. Quan es tracti d’actius no depreciables, s’imputaran 

al resultat de l’exercici en que es produeixi l’alineació o baixa dels mateixos. 

 

Les subvencions d’explotació s’abonen als resultats de l’exercici en el moment del seu 
meritament. 

 

Les donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional, o 

per compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i es registren 

directament en els fons propis. 

 

Durant l’exercici 2017, no s´ha rebut cap ingrés per aquest concepte. 
 

Transaccions en moneda diferent del euro 

La Fundació no ha dut a terme transaccions en moneda diferent del euro. 

 
Impost sobre Societats 
La Fundació va exercitar l‘opció davant l’Agència Estatal Tributària, a efectes d’acollir-se al règim 

fiscal previst en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats 

sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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En virtut de la mateixa, la Fundació gaudeix d’exempció en el Impost sobre Societats pels 

resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat 

específica, per les rendes procedents del patrimoni mobiliari e immobiliari de la entitat, com 

també pels increments patrimonials. També estan exempts els resultats obtinguts en l’exercici 

d’explotacions econòmiques, sempre que hagin estat desenvolupades en compliment del seu 
l’objecte o finalitat específica de la Fundació. 

 

Provisions i contingències 
Els comptes anuals recullen totes les provisions significatives que sent indeterminades respecte 

l’ import o la data en que es liquidaran s’han de recollir com a passiu. Es procedeix a la reversió 

total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’ existir o es redueixen.  

 

No s'han produït en el exercici 2017 despeses que hagin de ser comptabilitzades en aquest 
apartat.  

 
Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  
No existeixen elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 
Criteris aplicats per al registre i valoració de les despeses de personal; en particular, el 
referit a compromisos per pensions.          
La Fundació no té contretes obligacions de retribucions al personal a llarg termini  

 
Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni 
No se ha realitzat cap transacció amb pagaments basats en Instruments de patrimoni. 

 

Criteris emprats amb transaccions entre parts vinculades 
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de vinculació entre 

les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d’acord amb les normes generals.  
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NOTA 4. IMMOBILITZAT, INVERSIONS IMMOBILIÀRIES I BÉNS DEL PATRIMONI 
CULTURAL 
La Fundació no disposa d’actius que es puguin classificar dins d’aquestes categories.  
 
NOTA 5. ACTIUS FINANCERS  
El saldo dels actius financers a curt termini al tancament de l’exercici són 3.620,63€ i correspon 

a la tresoreria que la Fundació tenia a 31 de desembre. 

 
   

NOTA 6. PASSIUS FINANCERS  
La Fundació no té passius financers a llarg termini. 

 

El saldo dels passius financers a curt termini és de 50,47€ corresponen a creditors pendent de 

pagament a 31 de desembre. 

 
El saldo amb l’Administració Pública és de 143,02€, corresponen al pagament pendent de l’IRPF 

del quart trimestre. 

 

Els passius financers a curt termini es troben valorats pel seu valor nominal, degut a que són 

operacions amb venciment no superior a un any i l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no 

és significatiu. 

 

 
NOTA 7. FONS PROPIS. 
El detall del moviment associat a Fons Propis al llarg de l’exercici 2017 és el següent: 

 

Fons Propis 2017

Dotació Fundacional 30.002,00

Fundadors per desemborsaments no exigits -10.125,00

Resultat de l'exercici -16.449,86

TOTAL 3.427,14
 

Un dels patrons desemborsa en el moment de la constitució de la Fundació el 25% de la seva 

aportació, mentre que la resta, deu mil cent vint-i-cinc euros, els aportarà en el termini de cinc 
anys comptats des de la data de constitució. 
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El resultat negatiu de l’exercici és conseqüència de la realització per part de la Fundació, tan 

bon punt es va constituir, de les activitats necessàries per a aconseguir les aportacions que es 

posaven de manifest en el projecte de viabilitat econòmica que es va aportar en l’acte 

fundacional, activitats que ha comportat la realització de les despeses que provoquen aquest 

resultat, mentre que s’ha produït un endarreriment en l’obtenció dels ingressos, degut en molts 
casos a la pròpia naturalesa (i funcionament) de les entitats aportants. Per aquest motiu, els 

patrons estan realitzant les accions oportunes per obtenir els recursos necessaris per a la 

realització de les activitats, tal i com estava previst, així com restablir la totalitat del Fons 

Dotacional desemborsat. 

  
 

NOTA 8. MEMBRES DEL PATRONAT EXECUTIU 
 
No existeix a la Fundació cap personal d’alta direcció diferent dels integrants del Patronat, els 

seus càrrecs i apoderats. L’únic òrgan que té autoritat, autonomia i plena responsabilitat per a 

planificar, dirigir i controlar les activitats de la mateixa, així com per a prendre  totes les decisions 

que afecten a la seva política econòmica i estratègica és el Patronat de la Fundació. 

 

 
NOTA 9. SITUACIÓ FISCAL 
La Fundació es troba sotmesa al règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de “Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 

mecenatge”, atès que es compleixen la totalitat dels requisits exigits en la mateixa i després 

d’haver optat amb temps i forma. 

 
La conciliació entre la base imposable de l’Impost sobre Societats de la fundació i el resultat 

comptable abans d’impostos és la següent: 

 

 

2017

Resultat abans d'impostos -16.449,86

Base exempta 16.449,86

Base imposable 0,00  
  

 
NOTA 10. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 
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La totalitat de les aportacions a la dotació fundacional corresponen a aportacions dineràries, 

estan pendent de desemborsament el 25% de l’aportació de la Fundació Privada D’empresaris 

– Femcat i que s’aportarà en el termini de cinc anys a partir de la data de constitució de la 

Fundació. 

 
Totes les rendes obtingudes estan destinades a la consecució de les activitats fundacionals. 

Ingressos bruts Despeses Necessàries Ingressos Nets
0,00 1.324,86 -1.324,86  

El detall dels imports de les despeses fundacionals i necessàries, d’acord amb els conceptes 

que apareixen al compte de resultats de l’exercici 2017, es presenta en el quadre següent: 

 

Concepte Despesa fundacional Despesa necessària Despesa Total

Serv. Prof. Independents 15.125,00 1.148,64 16.273,64

Serv. Bancaris 0,00 77,92 77,92

Altres serveis 98,30 98,30

TOTAL 15.125,00 1.324,86 16.449,86  
 
NOTA 11. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
La Fundació no ha realitzat operacions amb parts vinculades 
 
 
NOTA 12. COMPOSICIÓ PATRONAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017 
A continuació es detalla la composició del Patronat a finals de l’exercici 2017: 

 

- President: Joaquim Coello Brufrau 

- Jordi Camí Morell 
- Andreu Mas Colell 

- Ramón Carbonell Santana 

- Dolors Novell Pujadas 

- Oriol Guixà Arderiu 

- Jaume Casals Pons 

- Enric Fossas Colet 

- Secretari no patró: Francesc Solà Busquets. 
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NOTA 13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Les accions dutes a terme pels patrons de la Fundació des del moment de la seva constitució 

han començat a donar els seus resultats, de forma que durant el primer semestre del 2018 ja 

han estat signats  i compromesos diversos convenis de col·laboració amb entitats per un import 

a la data de formulació dels presents comptes anuals de vuitanta mil euros.  Per aquest motiu, 
els patrons consideren que amb la part disponible de l’excedent que es generi a l’exercici 2018, 

el Fons Dotacional es restablirà en la seva totalitat.  

 

 

NOTA 14. DESTÍ DEL PATRIMONI EN CAS DE DISSOLUCIÓ 

D’acord amb el que preveu l’article 27 .2 en el cas de dissolució el patrimoni de la Fundació es 

destinarà a: 
 

“En cas de dissolució, el patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a fundacions o a les entitats no 

lucratives privades que persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la fundació, 

o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d’interès general 

anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la 

seva dissolució, a la consecució d’aquelles, considerades com a entitats beneficiàries del 

mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 

49/2202, de 23 de desembre.” 
  

 
 
Formulada a Barcelona, a 20 de juny de 2018 

  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


